Авансований внесок з податку на прибуток щомісяця сплачуватимуть платники, у яких об’єкт оподаткування за останній річний звітний податковий період перевищує 10 млн. гривень

                      
             Починаючи з 1 січня 2013 року платники податку з доходом більше  10 млн. грн. Щомісяця зобов’язані будуть сплачувати авансові внески з податку на прибуток у порядку та строки ,встановлені для місячного податкового періоду. Розмір авансового внеску становитиме не менше 1\12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік. .
 У січні та лютому 2013 року  авансові внески розраховуються у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року. 
                  Відповідна норма передбачена абз. другим п.2 підр.4 р.ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.
            Законом №5083 передбачено, що у складі річної податкової декларації платником податку подаватиметься розрахунок щомісячних авансованих внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Враховуючи те, що дванадцятимісячний період для сплати авансованих внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації,  за 2012 р. останній день подання річної податкової декларації припадає на 11 лютого 2013 р. 
           Положення підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу передбачають, що авансований внесок за січень-лютий 2013 р. необхідно розрахувати у розмірі, що дорівнює 1/9 частини податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності  за 9 місяців 2012 р., та сплатити протягом 20 календарних днів, що наступають за останнім календарним днем звітного(податкового) місяця. Визначена  в розрахунку сума авансованих внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.   При цьому слід наголосити, що період для сплати авансованих внесків визначатиметься з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.
Воловецьке відділення Свалявської МДПІ нагадує про функціонування безкоштовних сервісів для платників податків створених державною податковою службою України, а саме : «Пульс податкової», Центр сертифікації електронних ключів, Інформаційно-довідковий департамент, Єдина база податкових знань.

Воловецьке відділення Свалявської МДПІ

